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GGŁŁOOSS    ŚŚWWIIĘĘTTEEGGOO    FFRRAANNCCIISSZZKKAA  
Biuletyn  Rzymskokatolickiej  Parafii  Św.  Franciszka  z  Asyżu /  www.franciszek.org.pl 

Do użytku wewnętrznego  

1 I piątek miesiąca PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY 
Prima Aprilis 

2 I sobota miesiąca SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY 
11. rocznica śmierci św. Jana Pawła II 

3 NIEDZIELA 2. NIEDZIELA WIELKANOCNA, CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
Rozpoczęcie 72 Tygodnia Miłosierdzia 
Msza Św. z okazji 1050-lecia Chrztu Polski w Piotrkowie 
Trybunalskim 

4 poniedziałek UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO 
Dzień Świętości Życia 

7 I czwartek miesiąca Św. Jana Chrzciciela de la Salle 
8 piątek Dzień powszedni 
9 sobota Dzień powszedni 

10 NIEDZIELA 3. NIEDZIELA WIELKANOCNA 
Niedziela Biblijna, początek Tygodnia Biblijnego 
6. rocznica katastrofy samolotu prezydenckiego w Smoleńsku 

11 poniedziałek Dzień powszedni,  
1. Rocznica święceń biskupich Biskupa Marka Marczaka 

12 wtorek Dzień powszedni 
13 środa Dzień powszedni 
14 czwartek Ogólnopolskie obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski – 

Triduum Jubileuszowe Gniezno-Lednica -Poznań 
15 piątek Ogólnopolskie obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski – 

Triduum Jubileuszowe Gniezno-Lednica -Poznań 
16 sobota Ogólnopolskie obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski – 

Triduum Jubileuszowe Gniezno-Lednica -Poznań 
17 NIEDZIELA 4. NIEDZIELA WIELKANOCNA 

52. Światowy Dzień Modlitw o Powołania 
23 sobota UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, 

GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI 
24 NIEDZIELA 5. NIEDZIELA WIELKANOCNA 
25 poniedziałek Święto św. Marka Ewangelisty 
26 wtorek Dzień powszedni 
27 środa Dzień powszedni 

2.rocznica kanonizacji papieży  
Jana Pawła II i Jana XXIII 

28 czwartek Dzień powszedni 
29 piątek Święto św. Katarzyny Sieneńskiej,  

Dziewicy i doktora Kościoła,  
Patronki Europy 
Dzień Męczeństwa Duchowieństwa 
Polskiego w czasie II wojny światowej 

30 sobota Dzień powszedni 
16. rocznica kanonizacji 
 s. Faustyny Kowalskiej 

 

 

 KWIECIEŃ 2016 
 

                            Słowo Księdza Proboszcza   

Człowiek ciągle pragnie żyć w pokoju. Nie chce, by ktoś burzył mu ustalony porządek. 
Tymczasem niemal codziennie słyszy o dokonywanych zamachach. Wciąż uświadamia sobie, że 
jego życie jest zagrożone. 
 Chrystus po swoim Zmartwychwstaniu tak często pozdrawia swoich zalęknionych uczniów 
słowami – Pokój Wam. Taki prawdziwy Pokój może dać tylko On. Tylko On może wyzwolić nas 
od lęku przed śmiercią. Tylko On może odpuścić grzechy. Tylko On ciągle może przeprowadzać ze 
śmierci do życia. Musimy się tylko otworzyć na działanie łaski. Musimy tylko zaprosić Chrystusa 
do swego serca. 

Ks. Wiesław Dura 

 
 

 

BOŻE CIAŁO 

ŚW. WOJCIECH 

23 MARCA 



Głos Świętego Franciszka nr 67                                               KWIECIEŃ  2016  2 

NNOOWWEE  ŻŻYYCCIIEE  WW  CCHHRRYYSSTTUUSSIIEE  
JUBILEUSZ 1050-LECIA CHRZTU POLSKI  
JUBILEUSZOWY ROK MIŁOSIERDZIA 
 

GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA: 
 Życie pokonało śmierć. Miłosierdzie i miłość zwyciężyło nad grzechem! 

Potrzebujemy wiary i nadziei, aby otworzyć się na tę nową wspaniałą perspektywę. 
A wiemy, że wiara i nadzieja są darami Boga i powinniśmy o nie prosić: 
"Panie, daj mi! Daj nam wiarę, daj nam nadzieję! Bardzo jej 
potrzebujemy!". Dajmy się przeniknąć uczuciami rozbrzmiewającymi 
w sekwencji paschalnej: "Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój 

i nadzieja". Pan zmartwychwstał między nami. Prawda ta naznaczyła w sposób trwały życie 
apostołów, którzy po zmartwychwstaniu dostrzegali ponownie potrzebę, by iść za swym Mistrzem 
i otrzymawszy Ducha Świętego, poszli bez lęku głosić wszystkim to, co widzieli na własne oczy 
i osobiście doświadczyli.. (Rozważanie papieża Franciszka przed modlitwą Regina Coeli w 
Poniedziałek Wielkanocny, 28 marca 2016 r.;   http://papiez.wiara.pl ; fot. Grzegorz Gałązka/gałazka.deon.pl)  

 
W dniu 2 marca 2016 roku zmarł nagle w 78 roku życia, 55 roku kapłaństwa i 27 roku biskupstwa 
ksiądz arcybiskup Janusz Bolonek, Nuncjusz Apostolski Senior, Biskup Tytularny Madauro 
(Afryka) Arcybiskup Janusz Bolonek urodził się 6 grudnia 1938 roku w Hucie Dłutowskiej koło Pabianic. 
Święcenia kapłańskie przyjął 17 grudnia 1961 roku. Studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, na 
Papieskiej Akademii Dyplomatycznej i równocześnie prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie 
Laterańskim. Pracował w Nikaragui,  w Waszyngtonie, gdzie przyczynił się między innymi do utworzenia Polskiej 
Misji Duszpasterskiej, w Egipcie, a w 1979 roku Ojciec Święty Jan Paweł II wezwał go do pracy w Sekretariacie 
Stanu Stolicy Apostolskiej. W 1989 roku został podniesiony do godności arcybiskupa. Pełnił urząd nuncjusza 

apostolskiego w następujących państwach: na Wybrzeżu Kości Słoniowej i pronuncjusza w Nigrze i Burkina Faso, w Rumunii, 
w Urugwaju, w Bułgarii i Macedonii. Po przejściu na emeryturę zamieszkał w Łodzi. 

 
POLECANE  STRONY  INTERNETOWE: 

Naszej Parafii : http://www.franciszek.org.pl/ 
Archidiecezji Łódzkiej: http://archidiecezja.lodz.pl/ 

Akcji Katolickiej Arch.  Łódzkiej: http://www.aklodz.pl/ 
Akcji Katolickiej w Polsce:  http://ak.org.pl/ 

 
W PARAFII I ARCHIDIECEZJI:  
 
► MSZE ŚW. O ŚW. FRANCISZKU z nauką i oddaniem czci jego relikwiom - w czwartki o godz. 17.30  
► ADORACJE PANA JEZUSA W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE - w każdy czwartek w Kaplicy Matki Boskiej 
Częstochowskiej (boczne wejście do kościoła) od godz. 15.00. Rozpoczynamy adorację Koronką do Miłosierdzia Bożego. Pozostały 
czas w ciszy i skupieniu uwielbiamy Jezusa Eucharystycznego. Wspólnotową lekturę Pisma Świętego i medytację Słowa Bożego 
rozpoczynamy o godz. 17.00. Adoracja trwa do godz. 17.30  
► WYPOMINKI za zmarłych - w niedziele przed Mszą Św. o godz. 6:45 i 9:00  
► NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY - w środy po Mszy Św. o godz. 18:00  
► W tym miesiącu przypadają 

- PIERWSZY PIĄTEK – 1 kwietnia (pamiętamy o nabożeństwie pierwszopiątkowym – po mszy św. o godz. 7.30 i 18.00, 
spowiedzi św. i mszy św. w intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa). Nie obowiązuje wstrzemięźliwość od 
pokarmów mięsnych. Tego dnia od godz. 9.00 kapłani odwiedzają chorych z Najświętszym Sakramentem. 

- PIERWSZA SOBOTA – 2 kwietnia (pamiętamy o mszy św. o godz. 8.00 o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny, 
w intencji Żywej Róży, Asysty i innych wspólnot parafialnych).  Nabożeństwo pierwszosobotnie, traktujemy jako wynagrodzenie 
składane Niepokalanemu Sercu Maryi.  

- PIERWSZA NIEDZIELA - 3 kwietnia  jest drugą niedzielą wielkanocną czyli NIEDZIELĄ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO  

- PIERWSZY CZWARTEK – 7 kwietnia (pamiętamy o modlitwach w intencji naszych kapłanów).  
►  W LITURGII KOŚCIOŁA W TYM MIESIĄCU WSPOMINAMY: 
 - Św. Jana Chrzciciela de la Salle (7 kwietnia - czw)     
-  ŚW. WOJCIECHA – biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski (23 kwietnia - sb)  
-  ŚW. MARKA EWANGELISTĘ (25 kwietnia – pn) 
-  ŚW. KATARZYNĘ SIENEŃSKĄ, dziewicę i doktora Kościoła, Patronkę Europy (29 kwietnia – pt) 
►  SPOTKANIA GRUP I WSPÓLNOT PARAFIALNYCH: 
 AKCJA KATOLICKA – w drugi (14 kwietnia) i ostatni (28kwietnia) czwartek miesiąca w auli parafialnej. Prezesem jest Maria 
Dąbrowska, Asystentem Kościelnym – ks. Tadeusz Socha 
 CHÓR TON –próby chóru w środy o godz. 19.00 w auli parafialnej. Msze św. wzbogacone śpiewem Chóru w każdą niedzielę 
o godz. 9.30  oraz w inne  święta i uroczystości kościelne. Chórem dyryguje p. Paulina Twardowska – organistka.  
SCHOLA – próby w soboty o 8.45. Śpiewa podczas mszy świętych z udziałem dzieci w niedziele o godz. 11.00 
ASYSTA –spotkania w pierwsze niedziele miesiąca o godz. 17.15. Opiekunem jest ks. Tadeusz Socha 
ŻYWY RÓŻANIEC – spotkania z Ks. Proboszczem Wiesławem Durą  w trzecie niedziele miesiąca o godz. 17.00.  

http://www.franciszek.org.pl/
http://archidiecezja.lodz.pl/
http://www.aklodz.pl/
http://ak.org.pl/
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► PRIMA APRILIS to po łacinie znaczy 1 kwietnia (z łac. Prima dies Aprilis), dzień żartów – obyczaj związany z pierwszym dniem 
kwietnia, obchodzony w wielu krajach świata. Polega on na robieniu żartów, celowym wprowadzaniu w błąd, Tego dnia w wielu 
mediach pojawiają się różne żartobliwe informacje. Pochodzenie tego zwyczaju nie jest w pełni wyjaśnione. 
► RELIKWIE ŚW. JANA PAWŁA II w naszej parafii - PROGRAM NAWIEDZENIA RELIKWII: 

 1. kwietnia – piątek: 
18.00 – Msza św. i powitanie relikwii. Po Mszy św. ucałowanie relikwii.; 19.00 – Nabożeństwo Eucharystyczne – 
Koronka do Miłosierdzia Bożego.; 19.30 – Droga Krzyżowa z tekstami św. Jana Pawła II.; 20.00 – Część Bolesna 
Różańca św.; 20.30 – Apel Jasnogórski. 
2. kwietnia – sobota: - 11. rocznica śmierci św. Jana Pawła II Papieża 
Po Mszach św. o godz. 6.30 i 7.30 - ucałowanie relikwii.; Po Mszy św. o godz. 8.00 - Część Radosna Różańca św.;  
18.00 – Msza św. z ucałowaniem relikwii. Po Mszy św. - Koronka do Miłosierdzia Bożego i Część Światła Różańca św. 
19.45 – czuwanie młodzieży.; 20.30 – czuwanie rodzin.; 21.00 – Apel Jasnogórski. 
3. kwietnia – Niedziela Miłosierdzia Bożego: 
Po Mszach św. o godz. 7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 Koronka do Miłosierdzia Bożego i ucałowanie relikwii. 
17.00 – Godzina św. i Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz Część Chwalebna Różańca św.;  
18.00 – Msza św. i pożegnanie relikwii. 

► 2 kwietnia – sobota o godz. 19.00 w parafii św. Wojciecha w Łodzi - WIECZÓR MIŁOSIERDZIA.  
► 2 kwietnia – sobota XI FESTYN MIŁOSIERDZIA SZLAKIEM FAUSTYNY rozpocznie się o 
godzinie 12.00 w parku Słowackiego w Łodzi występem zespołu muzycznego: Bernard Dornowski ex 
CZERWONE GITARY i Przyjaciele. Ok godz. 15.00 wszyscy uczestnicy  wyruszą w procesji ulicami miasta 
Łodzi „Drogą Faustyny” do Archikatedry Łódzkiej. O 16.15 Zawierzenie Miłosierdziu Bożemu i rozdanie 
uczestnikom Festynu chlebów miłosierdzia przygotowanych przez łódzkich piekarzy. 
► 3 kwietnia – NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – rozpoczyna 72 Tydzień Miłosierdzia 
Bożego. Tego dnia przypada Patronalne święto  Caritas 

► 3 kwietnia – niedziela. DRUGA STACJA ŚWIĘTOWANIA 1050 ROCZNICY 

CHRZTU POLSKI w Archidiecezji Łódzkiej będzie miała miejsce w Piotrkowie 

Trybunalskim. Ze względu na wielkie tradycje polskiego parlamentaryzmu 

związane z tym miastem, a przede wszystkim ze względu na to, że Piotrków był 

siedzibą Trybunału Głównego Koronnego („Iudicium Ordinarium Generale 

Tribunalis Regni”), czyli najwyższego sądu apelacyjnego Korony Królestwa Polskiego 

I Rzeczypospolitej, uroczystości będą pdkreśleniem fundamentów, na których 

powinien wznosić się ład państwowy i społeczny. Są nimi: prawo naturalne i Dekalog. Ponieważ 

przed wiekami obradom Trybunału patronowała obecność Matki Bożej w Jej wizerunku Matki Bożej 

Trybunalskiej, podobnie będzie podczas rocznicowych obchodów 1050-lecia Chrztu Polski w Piotrkowie. O godz. 10.30 jest 

przewidziana uroczysta procesja z tym Obrazem, w roku 2006 ukoronowanym przez Ojca Świętego Benedykta XVI, od kościoła 

Ojców Jezuitów do kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego. Tam odbędzie się Msza św., której będzie przewodniczył 

abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.  

► 4 kwietnia - poniedziałek - UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO. Jest to także 
obchodzony w Kościele w Polsce DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA. Tego dnia ofiary składane do puszek 
przeznaczone będą na Fundusz Obrony Życia. 
► 7 kwietnia - czwartek o godz. 17.30 – Msza św. w intencji ojczyzny Radia Maryja i TV TRWAM 

► 7 kwietnia - czwartek Międzynarodowy Dzień Pamięci Ludobójstwa w Rwandzie  
w 1994 r. Tego dnia wspominamy masakrę osób pochodzenia Tutsi dokonaną przez ekstremistów Hutu w Rwandzie. W ciągu 
około 100 dni od 6 kwietnia do lipca 1994 roku ofiarą Hutu padło, według szacunków, od 800 000 do 1 071 000 ludzi. 
► 10 kwietnia - OGÓLNOPOLSKA NIEDZIELA BIBLIJNA i początek Tygodnia Biblijnego  
► PARAFIALNA PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ trwać będzie od 8 do 16 kwietnia. Opiekę duchową sprawuje ks. Stefan 
Bujak 

► 10 kwietnia – niedziela 6 rocznica katastrofy lotniczej w Smoleńsku.  Zginęło w niej 96 osób, 
wśród nich: prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard 
Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił 
Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele 
ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące, stanowiący delegację polską 
na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, a także załoga samolotu. 

► 11 kwietnia – poniedziałek - 1. rocznica święceń biskupich Biskupa Marka Marczaka 
► 11 kwietnia – poniedziałek - 95. rocznica nominacji Ks. Wincentego Tymienieckiego pierwszego ordynariusza diecezji 
łódzkiej (1921) 
► 13 kwietnia- środa - Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia. Zbrodnia katyńska – kwalifikowana jako zbrodnia 
komunistyczna, rozstrzelanie wiosną 1940 roku co najmniej 21 768 obywateli Polski, w tym ponad 10 tys. oficerów wojska 
i policji, na mocy decyzji najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Ofiary pogrzebano w masowych 
grobach w Katyniu pod Smoleńskiem, Miednoje koło Tweru, Piatichatkach na przedmieściu Charkowa, Bykowni koło Kijowa i w 
przypadku ok. 6–7 tys. ofiar w innych nieznanych miejscach (prawdopodobnie m.in. Kuropaty na Białorusi). Rozstrzeliwań 
dokonywano w ścisłej tajemnicy. 

► 14-16 kwietnia (czw–sb) - OGÓLNOPOLSKIE OBCHODY JUBILEUSZU CHRZTU 
POLSKI - TRIDUUM JUBILEUSZOWE  GNIEZNO – POZNAŃ  
Mieszko I, ur. 922-945, zm. 25 maja 992 – książę Polski z dynastii Piastów. 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd pierwszemu historycznemu władcy Polski - Mieszkowi I, 
którego decyzja o przyjęciu chrztu w obrządku zachodnim w roku 966 miała fundamentalne znaczenie 
dla dziejów Narodu i Państwa. Przyjęcie przez niego chrześcijaństwa dopełniło procesu państwotwórczego w wymiarze 
ideowym i etycznym — czytamy w uchwale. Rok 966 jest symbolicznym początkiem dziejów Narodu Polaków, którego politycznym 
pragnieniem było zawsze posiadanie własnego i niezależnego państwa - głosi senacka uchwała. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tutsi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hutu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rwanda
https://pl.wikipedia.org/wiki/1994
https://pl.wikipedia.org/wiki/922
https://pl.wikipedia.org/wiki/945
https://pl.wikipedia.org/wiki/25_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/992
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adcy_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piastowie
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14 kwietnia - W Gnieźnie będzie miała miejsce m.in. uroczysta Msza Święta w katedrze, przy relikwiach św. Wojciecha, jak 
również celebracja jubileuszowa w Ostrowie Lednickim, gdzie na pamiątkę rocznicy chrztu zabrzmi dzwon "Mieszko i Dobrawa". 
15 kwietnia - Obchody będą kontynuowane w Poznaniu, gdzie po raz pierwszy poza Warszawą odbędzie się Zgromadzenie 
Narodowe z udziałem 1200 osób, w tym wielu ważnych gości z Europy i świata. 
16 kwietnia - W godzinach popołudniowych można będzie wysłuchać jubileuszowego Oratorium 966.pl w wykonaniu 
Filharmonii Poznańskiej. Następnie z  Fary do Katedry poznańskiej przejdzie procesja maryjna, która zakończy się Eucharystią.  
Centralnym wydarzeniem na 30-tysięcznym stadionie INEA Stadion będzie Msza Święta z chrztem dorosłych i posłaniem do 
głoszenia Ewangelii. W drugiej części spotkania zaplanowano historyczny quiz multimedialny "Człowiek 1050-lecia" oraz 
musical "Jezus Christ Superstar" w wykonaniu Teatru Muzycznego w Poznaniu. 
 

 Modlitwa Jubileuszowa 1050. Rocznicy Chrztu Polski 
Boże nasz Ojcze, w roku jubileuszu Chrztu Polski dziękujemy za łaskę wiary, za Twoje wejście w dzieje każdego 

z nas i naszej Ojczyzny, za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy.  
Jezu Chryste, Synu Boży, Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas. Pragniemy i prosimy, abyś kierował 

całym naszym życiem osobistym, rodzinnym i społecznym. 
 Duchu Święty, źródło życia i miłości, wołamy o Twoje dary i charyzmaty, abyśmy mogli poznawać Prawdę, 

kochać Kościół, służyć braciom i siostrom miłością ofiarną i odważnie głosić współczesnemu światu Dobrą Nowinę. 
 Maryjo, nasza Matko i Królowo, święci Patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny, wspierajcie nas swoim 

wstawiennictwem, abyśmy dochowali wierności łasce chrztu świętego. 
 Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź uwielbiony, w naszej historii, teraz i na wieki wieków. Amen. 

 
► 17 kwietnia – 4. NIEDZIELA WIELKANOCNA – ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA rozpoczyna 52. Tydzień 
Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne 
► 17 kwietnia – niedziela - 51. rocznica śmierci arcybiskupa Włodzimierza Jasińskiego drugiego ordynariusza diecezji 

łódzkiej 
► DIALOGI W KATEDRZE – 
22 kwietnia w piątek - Kuria 
Metropolitalna Łódzka serdecznie 
zaprasza do udziału w „Dialogach 
w Katedrze” prowadzonych pod 
przewodnictwem Arcybiskupa 
Marka Jędraszewskiego, 
Metropolity Łódzkiego. Kolejne 
spotkanie odbędzie się jak zwykle 
o godz. 19:30 w Archikatedrze 
Łódzkiej. Temat:  
Kościół wobec małżeństw 
osób rozwiedzionych.  
W ubiegłym miesiącu Dialogi 
w Katedrze swoimi pieśniami 
pasyjnymi uświetnił nasz 
parafialny Chór TON. 

 
► 23 kwietnia – sobota – Światowy Dzień Książki. Tego dnia przypada w tym roku 400. rocznica śmierci Williama 
Shakespeare’a (1564-1616)  
► 24 kwietnia – 5. NIEDZIELA WIELKANOCNA 
► 25 kwietnia – poniedziałek - dzień imienin Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego Marka Jędraszewskiego oraz 
Biskupa Marka Marczaka. Msza św. w Bazylice Archikatedralnej o godz. 12.00 
► BIERZMOWANIE w naszej parafii odbędzie się 25. kwietnia. Polecajmy Bogu tych, którzy zostaną umocnieni Duchem Świętym 
w sakramencie Bierzmowania 
► 25 kwietnia – poniedziałek - IMIENINY I 29. ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KS. MARKA GREGORCZYKA 

 

Czcigodny solenizancie i jubilacie 
Składamy Ci najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności 

i radości, miłości, mądrości i nadziei.  
Niech Duch Święty prowadzi Cię po drodze powołania, 

utwierdza w wierze i obdarza Swoimi Darami 
Niech Matka Boża wyprasza Ci łaski wytrwałości i otacza 

płaszczem swej opieki,, by liczne były owoce Twojej kapłańskiej 
i duszpasterskiej posługi w naszej parafii. 

Wszystkich parafian zapraszamy na Mszę świętą w intencji solenizanta  
25 kwietnia o godz. 6.30. 

Niech modlitwa i uczestnictwo w tej Eucharystiach będzie naszym darem,  
wyrazem pamięci i wdzięczności dla naszego parafialnego duszpasterza. 

Szczęść Boże, wdzięczni Parafianie 
 

http://archidiecezja.lodz.pl/new/show_pic.php?show_image=n,php8TOfI0.jpg
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► 26 kwietnia – wtorek - NMP Dobrej Rady; 81 rocznica wystawienia obrazu Jezusa Miłosiernego do publicznej czci 
w Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie (26-28.04. 1935); 30 rocznica awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu 
na Ukrainie (1986) 

► 27 kwietnia – środa - 2.rocznica kanonizacji papieży Jana Pawła II i Jana XXIII. 
Uroczystość kanonizacji odbyła się 27 kwietnia 2014 (tj. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego) w Watykanie na 
Placu Świętego Piotra. Dwaj błogosławieni papieże – Jan XXIII oraz Jan Paweł II – zostali ogłoszeni 
świętymi Kościoła katolickiego. Jan Paweł II został kanonizowany dziewięć lat po śmierci i trzy lata po 
beatyfikacji, zaś Jan XXIII pół wieku po śmierci i trzynaście lat po beatyfikacji. W przypadku Jana XXIII 
papież Franciszek zdecydował o odstąpieniu od stwierdzenia cudu za wstawiennictwem błogosławionego. 

► 29 kwietnia – piątek - Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II Wojny Światowej. Dzień 
Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego obejmuje wspomnienie kapłanów męczenników, więźniów obozów koncentracyjnych 
w czasie drugiej wojny światowej oraz prześladowanych w okresie PRL. Na terenie diecezji łódzkiej przed II wojną światową posługę 
pełniło 357 duchownych, podczas wojny większość wywieziono do obozu w Dachau, zginęło 155, w tym 113 w obozie w Dachau. 
Parafia katedralna utraciła trzech swoich duszpasterzy. W tym roku przypada 71. rocznica oswobodzenia Obozu Koncentracyjnego 
w Dachau. 
► 29 kwietnia (ostatni piątek miesiąca) o godz. 18.00 – msza św. w intencji zmarłych polecanych Bogu w wypominkach oraz 
tych, którzy odeszli od nas w ostatnim miesiącu 

► 30 kwietnia – sobota - 16. rocznica kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej. 30.04.2000 miała miejsce kanonizacja, której dokonał 

Jan Paweł II. Wtedy też zostało ustanowione święto Miłosierdzia Bożego. Za cud kanonicznie stwierdzono uzdrowienie uszkodzonej 
lewej komory serca polskiego księdza. Pan Jezus wskazał s. Faustynie pięć sposobów, w jaki ludzie mogą wypraszać zbawienie dla 
siebie i całego świata: odmawiając koronkę do Miłosierdzia Bożego, modlitwę przed obrazem Jezusa Miłosiernego z napisem: "Jezu, 
ufam Tobie", modlitwę w godzinie konania Chrystusa na krzyżu, zwaną Godziną Miłosierdzia (godz. 15.00), obchodzenie święta 
Miłosierdzia i szerzenie czci Miłosierdzia Bożego modlitwą, słowem i czynem. 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej wraz z biurem podróży „Frater” organizuje w dniach 28. - 29. maja br. 
pielgrzymkę do Gniezna, Lednicy i Poznania, miejsc początków państwa polskiego i naszej Ojczyzny oraz źródeł 
wiary narodu polskiego. Koszt 250,- zł. Zapisy w kancelarii parafialnej.  

► W związku z licznymi zapytaniami Kuria Archidiecezji Łódzkiej informuje, iż „Dom Schronienia Samotnych, Starszych 
i Potrzebujących oraz Samotnej Matki im. bł. Matki Teresy z Kalkuty” w Zgierzu prowadzony przez Kościół Starokatolicki w RP 
nie jest instytucją katolicką, a co za tym idzie udzielanie sakramentów świętych oraz posługa egzorcysty przez duchownego tego 
Kościoła wiernym Kościoła Rzymskokatolickiego jest nieuprawnione.  
   Instytucjami katolickimi nie są również przedszkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum prowadzone przez Społeczność 
Chrześcijańską „Tomy”, która ma swoją siedzibę w Tomaszowie Mazowieckim, a podlega Kościołowi Chrystusowemu w RP oraz 
Chrześcijańskie Centrum Fundacji Proem, organizujące m. in. widowisko „Podróż do Betlejem”, czy „Droga do Jerozolimy”. 

 Fragmenty listu do parafian – podsumowanie kolędy 
 Drodzy Siostry i Bracia ! 

 Pragniemy krótko podsumować naszą wizytę duszpasterską zwaną kolędą. … Przeżywamy Rok Miłosierdzia, Jubileusz 
1050 rocznicy przyjęcia przez nasz naród Chrztu Świętego. Jesteśmy w przededniu Światowych Dni Młodzieży. To wszystko powinno 
nam dopomóc do owocniejszego przeżywania naszego chrześcijaństwa. 
 Pragniemy jeszcze raz podziękować za życzliwość i serdeczność jakich doświadczaliśmy podczas naszych odwiedzin. Były 
one widoczne szczególnie w mieszkaniach osób starszych, schorowanych, które nie mogą już uczęszczać na niedzielną Eucharystię. 
Prosimy te osoby o modlitwę i o to, by chociaż w okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy otwierały swoje serce dla Chrystusa 
obecnego w Eucharystii. Spotkaliśmy kilka przypadków bardzo przykrych. Niektóre osoby nie miały z kim przeżyć wigilii i świąt Bożego 
Narodzenia. W tym Roku Miłosierdzia postarajmy się o to, by nasze serca były bardziej otwarte dla ubogich i samotnych. 
 Bardzo często po odejściu z tego świata osób starszych mieszkania pozostają puste lub są wynajmowane przez ludzi, którzy 
nie widzą potrzeby spotkania z kapłanem. Nie chcą w ten sposób wyznać swej wiary, nie wierzą w moc bożego błogosławieństwa. 
 Ze smutkiem stwierdzamy, że tak wielu nie widzi potrzeby spotkania z Chrystusem w Eucharystii i nie uczęszcza na 
niedzielną Mszę św. Niech Jubileusz 1050 rocznicy Chrztu Polski będzie dla nas okazją przemyślenia, co to znaczy być 
chrześcijaninem i jaką rolę w naszym życiu odgrywa Msza św. 
 Nauka religii odbywa się w polskiej szkole ale to rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. Niech wspólna 
modlitwa w rodzinie i częsta Komunia św. staną się stałymi praktykami w naszych chrześcijańskich domach. Drodzy Rodzice, uczyńcie 
wszystko, by Wasze dzieci, szczególnie uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych uczęszczały na katechezę, która ma Wam 
dopomóc w chrześcijańskim wychowaniu powierzonych Waszej pieczy. 
 Wielu z Was regularnie uczęszcza na niedzielną Eucharystię. Wiemy jednak, że jest to nieliczny procent naszych parafian. 
Coraz więcej chrześcijan nie może spotkać się z Chrystusem w Komunii św. Problem ten stał się przedmiotem obrad ostatniego 
Synodu Biskupów w Rzymie. Synod ten jeszcze raz podkreślił, że osoby te należą do Kościoła na mocy Sakramentu Chrztu św. Niech 
Wasze życie będzie przepełnione modlitwą, lekturą Pisma Świętego, uczestnictwem w Mszy św., a Bóg bogaty w miłosierdzie pomoże 
Wam zrozumieć wszystko w świetle wiary.Jeszcze raz prosimy o wyczuloną wrażliwość na drugiego człowieka. Niech chory, cierpiący, 
potrzebujący sąsiad nie czuje się osamotniony. Nie przechodźmy obojętnie obok tych, którzy naprawdę naszej pomocy potrzebują. 
 Dziękujemy za życzliwe uwagi, które mają na celu to, by nasza praca duszpasterska stawała się bardziej owocna 
i skuteczna. 
 Na zakończenie wyrażamy wdzięczność za złożone ofiary. Zebraliśmy dla parafii 73 455 zł. Pieniądze te chcemy 
przeznaczyć na zapowiadaną już wcześniej modernizację prezbiterium. Podsunięto nam myśl, by kaplica Matki Bożej 
Częstochowskiej stała się miejscem modlitwy, na którą można się udać w ciągu każdego dnia. Będzie się to wiązało również z jej 
modernizacją. Wszystkie te projekty muszą być zatwierdzone przez Komisję ds. Budowlanych i Konserwatorskich Archidiecezji 
Łódzkiej. 
 Drodzy Siostry i Bracia. Wiemy, że wielu z Was przeżywa również wiele trudności. Emerytury i renty są bardzo niskie, wielu 
ciągle poszukuje pracy i mieszkania. Dlatego jeszcze raz dziękujemy za każde wsparcie naszych inicjatyw i prosimy dobrego Boga, by 
pomógł Wam przezwyciężyć wszelkie problemy, byśmy mogli czuć się jedną wielką rodziną. 
 Niech ten Okres Wielkiego Postu  i Wielkanocy pomoże nam zbliżyć się do Boga i do ludzi, których On postawi na drodze 
naszego życia. 

Ks. Proboszcz oraz Kapłani posługujący w parafii św. Franciszka 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Niedziela_Mi%C5%82osierdzia_Bo%C5%BCego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Watykan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plac_%C5%9Awi%C4%99tego_Piotra
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_XXIII
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty
https://pl.wikipedia.org/wiki/30_kwietnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/2000
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanonizacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niedziela_Mi%C5%82osierdzia_Bo%C5%BCego
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Św. Wojciech   23 kwietnia 
Św. Wojciech jest jednym z trzech głównych patronów Polski (obok NMP Królowej Polski 

i św. Stanisława ze Szczepanowa, biskupa i męczennika). Pochodził w rodu Sławników w Czechach. 
Urodził się około 956 roku. Przy bierzmowaniu otrzymał imię Adalbert. Po starannym wykształceniu 
w szkole katedralnej w Magdeburgu został biskupem Pragi. Wskutek waśni rodowych opuścił Pragę 
i za pozwoleniem papieża wstąpił do benedyktyńskiego opactwa św. Bonifacego w Rzymie i złożył 
tam śluby. Na polecenia papieża wrócił do Pragi, ale musiał ją powtórnie opuścić. Przybył do Polski 
na dwór króla Bolesława Chrobrego. Bolesław Chrobry bardzo ucieszył się z jego przybycia. Słyszał 
o Wojciechu wiele od jego rodzonego brata, Sobiebora, któremu wcześniej udzielił schronienia. 
Król chciał zatrzymać Wojciecha u siebie jako pośrednika w misjach dyplomatycznych. Kiedy 
jednak Wojciech stanowczo odmówił i wyraził chęć pracy wśród pogan, powstała myśl nawrócenia 
Wieletów na zachodzie. Z powodu jednak trwającej tam wówczas wojny ostatecznie urządzono 
wyprawę misyjną do Prus. Bolesław Chrobry dał Wojciechowi do osłony 30 wojów. Biskupowi 
towarzyszył tylko jego brat, bł. Radzim, i subdiakon Benedykt Bogusza, który znał język pruski i 
mógł służyć za tłumacza. Działo się to wczesną wiosną 997 roku. Aby nie nadawać swojej misji 
charakteru wyprawy wojennej, Wojciech oddalił żołnierzy. Niedługo potem dziki tłum otoczył 
misjonarzy i zaczął im złorzeczyć. Jeden z pogan uderzył biskupa wiosłem w plecy, aż mu brewiarz 
wypadł z rąk. Kiedy Wojciech zorientował się, że Prusy nie chcą nawrócenia, postanowił zakończyć misję powrotem do Polski. 
Prusowie poszli za nim. Miejsca męczeńskiej śmierci nie udało się uczonym dotąd zidentyfikować. Mogło to być w okolicy Elbląga 
lub Tękit (Tenkitten). 23 kwietnia 997 roku w piątek o świcie zbrojny tłum Prusów otoczył trzech misjonarzy: św. Wojciecha, 
bł. Radzima i subdiakona Benedykta Boguszę. Ledwie skończyła się odprawiana przez biskupa Wojciecha Msza św., rzucono się 
na nich i związano ich. Zaczęto bić Wojciecha, ubranego jeszcze w szaty liturgiczne, i zawleczono go na pobliski pagórek. Tam 
pogański kapłan zadał mu pierwszy śmiertelny cios. Potem 6 włóczni przebiło mu ciało. Odcięto mu głowę i wbito ją na żerdź. 
Przy martwym ciele pozostawiono straż. W chwili zgonu Wojciech miał 41 lat. Po pewnym czasie wypuszczono na wolność 
bł. Radzima i kapłana Benedykta ze skierowaną do króla Polski propozycją oddania ciała św. Wojciecha za odpowiednim okupem. 
Król Polski sprowadził je najpierw do Trzemeszna, a potem uroczyście do Gniezna. Cesarz Otto III na wiadomość o śmierci 
męczeńskiej przyjaciela natychmiast zawiadomił o niej papieża z prośbą o kanonizację. Była to pierwsza w dziejach Kościoła 
kanonizacja, ogłoszona przez papieża, gdyż dotąd ogłaszali ją biskupi miejscowi. Na żądanie papieża sporządzono najpierw żywot 
Wojciecha na podstawie zeznań naocznych świadków: bł. Radzima i Benedykta. W oparciu o ten żywot papież Sylwester II 
jeszcze przed rokiem 999 dokonał uroczystego ogłoszenia Wojciecha świętym. Dzień święta wyznaczył papież zgodnie ze 
zwyczajem na dzień jego śmierci, czyli na 23 kwietnia. Wtedy także zapadła decyzja utworzenia w Polsce nowej, niezależnej 
metropolii w Gnieźnie, której patronem został ogłoszony św. Wojciech. W marcu roku 1000 Otto III odbył pielgrzymkę do grobu 
św. Wojciecha w Gnieźnie. Wtedy - podczas spotkania z Bolesławem Chrobrym - została uroczyście proklamowana metropolia 
gnieźnieńska z podległymi jej diecezjami w Krakowie, Kołobrzegu i Wrocławiu. Otto III opuścił Polskę obdarowany relikwią 
ramienia św. Wojciecha. Jej część umieścił w Akwizgranie, a część na wysepce Tybru w Rzymie, w obu miejscach fundując 
kościoły pod wezwaniem św. Wojciecha. 

Wojciechowi przypisuje się ufundowanie pierwszych klasztorów benedyktyńskich na ziemiach polskich. Za swojego 
fundatora uważają Wojciecha opactwa w Międzyrzeczu, Trzemesznie i w Łęczycy (Tum). 
  

U Matki Bożej Miłosierdzia  

na Rudzie i w Czerwińsku 
Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej 12 marca nawiedzili Klasztor Sióstr Bernardynek w Łodzi –

Rudzie. Wizytą tą zakończyliśmy cykl pielgrzymek pod hasłem Poznajemy życie konsekrowane w Kościele dzisiaj 

organizowanych w roku Życia Konsekrowanego. Tak Bóg prowadził nasze pielgrzymowanie, że ostatnie nawiedzenie 

przypadające już w Roku Miłosierdzia miało miejsce w  klasztorze, któremu patronuje NMP Matka Miłosierdzia w obrazie 

będącym wierną kopią obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej z Wilna, a Siostry Bernardynki należą do wielkiej rodziny zakonów 

franciszkańskich, którym patronuje nasz parafialny patron św. Franciszek z Asyżu. Pobyt u sióstr Bernardynek rozpoczęliśmy 

Mszą św. odprawioną przez naszego Asystenta Ks. Tadeusza Sochę. Następnie Siostra Przełożona przedstawiła nam ciekawą 

historię klasztoru, obrazu z głównego ołtarza i Matki Franciszki Wierzbickiej – niezwykłej kobiety będącej zakonnicą, 

założycielką klasztoru na Rudzie, wybitną malarką i autorką wielu obrazów w tym zadziwiająco wiernej kopii obrazu z Ostrej 

Bramy namalowanej w 1927 roku w Wilnie. W 1946 roku siostry na zaproszenie ówczesnego biskupa diecezji łódzkiej 

Włodzimierza Jasińskiego przybyły do Łodzi. Przywieziony z Wilna obraz obecnie znajduje się w ołtarzu głównym. W 2005 roku 

został koronowany z błogosławieństwem św. Jana Pawła II 

przez arcybiskupa Władysława Ziółka. To tylko 

najistotniejsze fragmenty historii związanej z pobytem sióstr 

Bernardynek na Rudzie. Następnie w stołówce 

przedszkolnej (siostry prowadzą przedszkole wg katolickich 

wartości wychowania i koncepcji pedagogicznej Marii 

Montessori) obejrzeliśmy filmową prezentację o zakonie, 

przeglądaliśmy pamiątki i zdjęcia związane z historią tego 

miejsca. Siostry obdarowały nas niezwykle ciepłą atmosferą 

tego spotkania oraz pysznym poczęstunkiem. Tak ubogaceni 

duchowo, cieleśnie, bogatsi o wiedzę o życiu klasztornym 

kolejnego zakonu, obiecując pamięć w naszych modlitwach o powołania zakonne zakończyliśmy pobyt u Sióstr Bernardynek 

Koronką do Miłosierdzia Bożego przed Najświętszym Sakramentem i wizerunkiem Matki Miłosierdzia 

  19 marca odbyliśmy kolejną pielgrzymkę. Celem był Czerwińsk nad Wisłą. Po drodze nawiedziliśmy niecodzienne 

miejsce, o którym niewiele lub nic do tej pory nie wiedzieliśmy. Ksiądz Tadeusz Socha ten punkt pielgrzymki zachował 

w tajemnicy robiąc nam miłą niespodziankę. To miejsce to Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia w Rybnie. 
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Przywitała nas siostra w białym habicie i czerwonym welonie. Wspólnota ta powstała jako odpowiedź na skierowane do 

św. siostry Faustyny Kowalskiej żądanie Pana Jezusa, dotyczące utworzenia Zgromadzenia zakonnego o charakterze 

klauzurowym w celu wypraszania Bożego miłosierdzia dla świata, ze szczególnym uwzględnieniem kapłanów i osób zakonnych. 

W miejscu cudownym, w maleńkiej kaplicy odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i uczciliśmy św. Siostrę Faustynę 

składając pocałunek na jej relikwii. Stamtąd  udaliśmy się  do Czerwińska na  Misterium Męki Pańskiej. Ten niezwykły spektakl 

był dopełnieniem wielkopostnej modlitwy i refleksji nad Męką Chrystusa. Wcześniej jednak uczestniczyliśmy we Mszy św. 

i zwiedziliśmy czerwiński klasztor salezjanów i sanktuarium MB Pocieszenia. Mimo wielu przeróbek w okresie gotyku, renesansu 

i baroku zachował on charakter romański; Posiada on niezwykłą historię. W 1361 roku przebywał tu Kazimierz Wielki, a podczas 

wielkiej wojny z zakonem krzyżackim - Władysław Jagiełło. Ponieważ Salezjanie prowadzą działalność misyjną na całym 

świecie, to w ich muzeum znajdują się pamiątki z tych misji. Zbiory zostały pogrupowane i każdy nowy rejon ma oddzielne 

gabloty. Zwiedziliśmy również salę muzealną poświęconą Sł. Bożemu, salezjaninowi, prymasowi Polski Augustowi Hlondowi 

(1881 - 1948), który w 1930 roku włożył wiele wysiłku w utworzenie w Polsce Akcji Katolickiej. Był jednym z najwybitniejszych 

Polaków, prawdziwym duchowym przywódcą Polski w latach 1926 - 1948. Nigdy nie wchodził w żadne kompromisy ze 

sprawującymi władzę. Zmarł z niewyjaśnionych do dzisiaj powodów, po udanej operacji wyrostka robaczkowego. W przeddzień 

swojej śmierci, późnym wieczorem, kardynał Hlond dodawał otuchy swoim najbliższym współpracownikom, aby nie upadali na 

duchu w tym trudnym czasie terroru komunistycznego: "Nie traćcie nadziei. Lecz zwycięstwo jeśli przyjdzie - będzie to 

zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny.” W czerwińskim klasztorze warto wejść też do gotyckiej kaplicy. I tu czekała nas 

niespodzianka. Po wejściu rzuca się w oczy gwiaździsto-sieciowe sklepienie pokryte freskami z XVI wieku, a w kaplicy, 

w neobarokowym ołtarzu znajduje się kolejna kopia obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej Miłosierdzia, która w 1946 roku 

została uratowana z wojennej zawieruchy. Przed Jej wizerunkiem odmówiliśmy różaniec w intencji ojczyzny i Kościoła w Polsce, 

ponieważ każdego 19 dnia miesiąca członkowie Akcji Katolickiej w ramach Krucjaty Różańcowej w tej intencji modlą się 

w kolejnych tajemnicach różańcowych.  

Maria Mazurkiewicz (zdjęcia na ostatniej stronie) 

Brama Święta (10)  
Jubileuszowy Rok Miłosierdzia rozpoczął się 8.12.2015r. uroczystym otwarciem Drzwi Świętych 
w Bazylice św. Piotra. W  drzwiach tych znajduje się 16 obrazów - płaskorzeźb wyrytych w brązie. Ponieważ 
obrazy te nawiązują do tematu miłosierdzia, w  oparciu o obszerne fragmenty książki kard. Virgilio Noe pt. 
„Brama Święta Bazyliki św. Piotra w Watykanie” przedstawiamy opis kolejnych paneli zawartych w tych 
Świętych Drzwiach. W tym odcinku:  

Panel dziewiąty:   
Przebaczenie jawnogrzesznicy 

Odpuszczone są jej liczne grzechy 
Jeden z faryzeuszów zaprosił Go do siebie na posiłek… A oto kobieta, która prowadziła w mieście 

życie grzeszne … przyniosła flakonik alabastrowy olejku, i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła 
łzami oblewać Jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je 
olejkiem. Widząc to faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: "Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, 
… że jest grzesznicą"…  On zaś rzekł do kobiety: "Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju! (Porównaj Łk 7,36-50)  

Wzruszająca historia jawnogrzesznicy rozpoczyna się obecnością Jezusa na uczcie. Wśród osób tego 
zdarzenia przedstawionego na panelu Bramy Świętej są Jezus, Szymon faryzeusz i jawnogrzesznica. Szymon jest 
typowym przedstawicielem pobożnych Żydów, którzy zachowywali drobiazgowe przepisy prawa i gardzili tymi, którzy tak 
nie czynili. Wśród gości na uczcie chce mieć sławnego Jezusa, bo pragnie się tym chełpić, a jednoczesnie obserwować 
z bliska Jego postępowanie. Jawnogrzesznica była wszystkim znana jako kobieta wydająca swoje ciało pożądaniu wielu 
mężczyzn. Udaje się do Jezusa prawdopodobnie dlatego, że już Go wcześniej spotkała i usłyszała z jaką dobrocią mówił 
o wszystkich, także o publicznych grzesznicach. Z pewnością coś dotknęło jej serca i zapragnęła spotkania z tym 
prorokiem, bo za takiego uważała Jezusa! Niestety dla innych osób to wszystko nie wydawało się takie proste i ze 
zdziwieniem patrzyli na jej zachowanie w stosunku do Jezusa. Jezus dobry i miłosierny nie oddalił kobiety, lecz zachował 
pełną godności postawę. Inna natomiast była postawa faryzeusza. Z dobrego wychowania nie zainterweniował, ale 
w głębi ducha zaczą wątpić, że Jezus jest prorokiem. Jezus usłyszał myśli Szymona i opowiedział mu przypowieść 
o dwóch dłużnikach. Ci dwaj ludzie ukazują nas samych, małych dłużników jak Szymon, który uważał się za 
sprawiedliwych, czy też wielkich jak jawnogrzesznica, która znała ciężar własnych przewinień. Bóg w swej nieskończonej 
dobroci gotowy jest wszystkim przebaczyć. Kobieta zdaje sobie sprawę z potrzeby przebaczenia, wie z czego została 
wybawiona. Szymon natomiast ogarnięty samozadowoleniem nie pojmuje, że on także może być wybawiony, nie czuje 
potrzeby przebaczenia, bo uważa się za porządnego człowieka. Bardzo ważne jest zdawać sobie sprawę z własnych 
grzechów i to nie tylko z tych największych, ale tez z małych. W każdym przypadku, przebaczenie grzechów jest zawsze 
efektem miłosierdzia Boga, który wspomaga grzesznika swoją łaską. Cała pustka duchowej biedy zostaje wypełniona 

milością i wiarą. Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. W płaskorzeźbie tej sceny stół biesiadny rozdziela dwie grupy osób. Na pierwszym planie artysta umieścił 
Jezusa, który z otwartymi ramionami przyjmuje jawnogrzesznicę pochyloną nad Jego stopami. W głębi widnieją dwie inne osoby: jedna z nich to wątpiący 
Szymon, który obserwuje całą scenę. 

W następnym odcinku: „Panel dziesiąty Bramy Świętej – OBOWIĄZEK PRZEBACZANIA”  

Cena zbawienia 

      W ubiegłym miesiącu wspominaliśmy mękę, śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana. 

    Ukrzyżowanie było w starożytności powszechną formą wykonywania kary śmierci. W IV wieku Aleksander Wielki w fenickim 

mieście Tyr ukrzyżował dwa tysiące mieszkańców. Winą miasta była odmowa wprowadzenia kultu wodza w miejscowej 
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świątyni. Krzyżowanie znały ludy indyjskie, Asyryjczycy, Scytowie, Celtowie. Rzymianie nauczyli się go od Greków. Stosowali 

je wobec cudzoziemców (peregrini), buntowników, złodziei, zbrodniarzy i niewolników. Obywateli rzymskich prawo chroniło 

przed tego rodzaju śmiercią. Jak pamiętamy, święty Paweł , obywatel rzymski, został ścięty. 

     Śmierć na krzyżu uważano za wyjątkowo poniżającą, odrażającą i hańbiącą. Rzymski wódz Marek Krassus po zdławieniu 

powstania Spartakusa w 71 r. przed Chrystusem, kazał ustawić wzdłuż drogi Via Appia sześć tysięcy krzyży. Chętnie krzyżował 

Cezar. Krzyżowano z reguły za miastem, na wzgórzu przy drodze, aby widok skazańców był przestrogą dla podróżnych. 

W Rzymie miejscem kaźni było Pole Eskwilińskie, w Jerozolimie Golgota. Wykonanie wyroku zaczynało się od biczowania 

skazańca. Zdzierano z niego szaty i przywiązywano do słupa. Bito po plecach,, pośladkach i nogach. Zdarzało się, że 

wykrwawiona ofiara umierała od ran. 

      Biczowanie Chrystusa było bardzo okrutne, skoro umierał tylko sześć godzin.   Po biczowaniu była wędrówka do miejsca 

kaźni. Skazaniec niósł poziomą belkę patibulum, ważącą ok 60 kilogramów. Była to dodatkowa udręka, gdyż surowe, 

nieobrobione drewno drażniło poranione ciało sprawiając dodatkowy ból. Procesję na miejsce prowadził oficer rzymski, a z boku 

strzegli jej żołnierze. Napis, czyli titulus informujący o winie skazanego zawieszano na jego szyi albo niósł go żołnierz. Po 

dotarciu na miejsce przybijano tabliczkę z napisem do krzyża. Na wzgórzu znajdowały się zamontowane na stałe pionowe 

słupy stipes. Do nich przybijano belkę poprzeczną. Skazańcowi dawano do picia wino zmieszane z mirrą zwane galla. Uśmierzało 

ono nieznacznie ból. Do krzyża przywiązywano nogi i ręce, lub je przybijano. 

     Rzymianie stosowali drugi sposób używając siedmiocalowych gwoździ. Istniało niebezpieczeństwo, że dłonie lub nadgarstki 

nie utrzymają ciężaru ciała, dlatego do słupa przymocowywano kołek, lub deskę zwaną sedile, służące do siedzenia. Skazaniec 

umierał nago. Na obrazach konający Chrystus jest przedstawiany z przepaską na biodrach. W rzeczywistości tej przepaski nie 

było. Odarcie z szat było dodatkowym upokorzeniem.  Z reguły stosowano krzyże o wysokości siedmiu stóp (ok.2,10 m). 

W malarstwie jest przedstawiany wyższy krzyż, ale  chyba było inaczej. 

    Jak czytamy w Piśmie Świętym, żołnierz podał moczoną w winie gąbkę na łodydze hyzopu, czyli około 45 cm. Gdyby krzyż 

był wyższy, żołnierz nie sięgnąłby ust. Skazaniec umierał w straszliwych męczarniach. Do cierpień spowodowanych 

biczowaniem, niesieniem belki i przebijaniem gwoździami dochodzą nowe - ciało wisi na gwoździach pod własnym ciężarem. 

Taka pozycja uniemożliwiała oddychanie, więc żeby zaczerpnąć powietrza skazaniec musiał się podciągnąć, lecz tak nie mógł 

wytrzymać długo i znów opadał. Agonia trwała godzinami. 

Proszę mi darować taki szczegółowy opis  umierania na krzyżu, ale uzmysławia on nam czym tak naprawdę było 

ukrzyżowanie. Dziś, my ludzie XXI wieku siedząc przed telewizorem, jedząc chipsy i popijając colę, nie bardzo zdajemy sobie 

sprawę z tego, czym była Męka Pańska. Traktujemy ją jak wizytę u dentysty, trochę bolało, ale wszystko w końcu skończyło się 

dobrze, bo było  Zmartwychwstanie. A przecież była to śmierć prawdziwa, w bólu i męczarniach. Pamiętam, jak przed kilku laty 

wchodziła na ekrany "Pasja" Gibsona. Padały wówczas zarzuty, ze film jest zbyt drastyczny i epatuje okrucieństwem ukazując 

niemal naturalistycznie ukrzyżowanie, ale przecież taka była cena zbawienia. 
Źródło opisu egzekucji: Nigel Cawthhorne "Publiczne egzekucje"       MW parafianin 

 

Mały Franciszek 
Chrzest Święty  

Drogie Dzieci, nadal wypełniamy i zbieramy uczynki miłosierdzia zapisane na obrysach Waszych dłoni, aby 

nasze Drzewo Życia jeszcze bardziej się zazieleniło.    

W tym miesiącu przeżywamy piękny jubileusz. 1050 lat temu Książę Mieszko, 

który rządził państwem Polan postanowił nasze ziemie wpisać do chrześcijańskiej Europy 

i przyjąć Chrzest Święty. Z chrześcijańskich Czech przyjechała księżniczka Dobrawa, 

która miała zostać żoną księcia Mieszka. To ona i ksiądz Jordan przygotowywali księcia 

i cały dwór do przyjęcia sakramentu. Przez rok pobierali naukę Chrystusa i nakazy 

moralne wynikające z przyjęcia nowej wiary. Nadszedł rok 966, tak ważny dla historii 

Polski. W wybudowanej świątyni ustawiono baptysterium, czyli miejsce, które napełniano wodą, do którego wszedł 

książę Mieszko. Na jego głowę polała się woda i Mieszko usłyszał wypowiedziane po łacinie słowa: Ja ciebie 
chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego… Po księciu został ochrzczony cały dwór. Polska stała się oficjalnie 

krajem chrześcijańskim, a ksiądz Jordan został pierwszym polskim biskupem. Mieszko I i jego żona Dobrawa 

stali się pierwszą parą królewską chrześcijańskiej Polski. 

Drogie Dzieci, tak wyglądał chrzest naszego pierwszego władcy. Postarajcie się dowiedzieć jak wyglądał 

Wasz chrzest, gdzie i kiedy się odbył. Data chrztu Polski jest bardzo ważną datą w historii naszego kraju. 

Również data Waszego chrztu jest ważnym momentem Waszego życia, jest fundamentem całego życia 

chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy uwolnieni od 

grzechów, stajemy się dziećmi Bożymi i członkami całego Kościoła. 

Wasze nowe zadanie konkursowe polegać będzie na zilustrowaniu sakramentu Chrztu Św. Waszego lub tego, 

który przyjął w 966 roku Mieszko I wraz ze swoim dworem. 
Losowanie nagród odbędzie się w niedzielę 1 maja po mszy św. o godz. 11.00.  Pozdrawia Was - Wasz Anioł 
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Głos Akcji Katolickiej 
Ofensywa liberalizmu – wojna z chrześcijaństwem (5). 

Ciąg dalszy wystąpienia Haliny Szydełko Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej na II 

Krajowym Kongresie Akcji Katolickiej, który odbył się w Krakowie w dniach17-20 września 2015 roku. 

Wystarczy nie robić nic, aby zło zwyciężyło. Dlatego nie możemy być bierni. Wojna z Bogiem 

trwa ale jej ofiarą nie jest Bóg lecz człowiek. Jan Paweł II w swej książce „Pamięć i tożsamość” 

pisał : „Historia dobitnie dowiodła, że prowadzenie wojny z Bogiem w celu wyrzucenia go z serc 

ludzi, prowadzi ludzkość przerażoną i zabiedzoną, w stronę wyborów bez przyszłości”. 

    Czy to oznacza, że nie ma przyszłości dla Europy, dla chrześcijańskiej Europy.  Zdecydowanie 

nie wolno nam popadać w taki pesymizm. Zło jest agresywne, ale Kościół jest Chrystusowy 

i bramy piekielne go nie przemogą. 

     Od pewnego czasu nasz kontynent poszukuje korzeni europejskiej odrębności, zakorzenionej 

w chrześcijaństwie. Z pewnością przyczyniła się do tego  ekspansja terroryzmu oraz wrogość 

mniejszości muzułmańskich wobec kultury zachodnioeuropejskiej i chrześcijaństwa.  Kanclerz 

Niemiec Angela Merkel, podczas audiencji u Benedykta XVI zapewniała, że w traktacie 

konstytucyjnym Unii Europejskiej powinno znaleźć się odniesienie do chrześcijaństwa, ponieważ miało ono udział 

w kształtowaniu naszej historii. Nie doszło do tego ze względu na sprzeciw Francji, ale i tam nie brak refleksji. Były już prezydent 

Francji Nicolas Sarkozji powiedział, że błędem było to, że odwróciliśmy się plecami do naszej przeszłości i zaprzeczyliśmy 

w pewien sposób korzeniom, które są oczywiste. Zaznaczył przy tym, że nie podważa świeckości państwa, ale wystarczy przecież 

przyjechać do Francji, by zobaczyć łańcuch kościołów. Szkoda tylko, że coraz bardziej pustych. Z kolei David Cameron 

w przesłaniu wielkanocnym mówił, że Wielka Brytania przyjmuje, wita i uznaje wszystkie religie, ale wciąż jest krajem 

katolickim. 

     Nawet jeśli przyjmiemy te deklaracje polityków z dużą ostrożnością, to jednak nie ulega wątpliwości, że nastąpił pewien 

przełom.  
Tyle politycy, a co ze społeczeństwem? W Rzymie, na placu Laterańskim demonstrowało 500 tys. osób z całych Włoch 

przeciwko wprowadzeniu w szkołach indoktrynacji gender. Na wskutek protestów organizacji katolickich przeciw aborcji 

w Barcelonie zamknięto prywatne kliniki ginekologiczne, w których przerywano ciąże nawet w ósmym miesiącu ciąży. 

Pamiętamy nasze protesty przeciwko wystawieniu „Golgoty picnik”. Kto wie o tym, że protestowali przeciwko temu bluźnierstwu 

również Francuzi? W 2011r. do Paryża przybył hiszpański reżyser tej obrazoburczej sztuki. Katolicy szybko się zorganizowali. 

Kiedy petycje nie odniosły skutku, wyszli na ulicę. Gdy dwa lata później socjaliści zaczęli forsować  ustawę o homo 

małżeństwach setki tysięcy ludzi we wszystkich dużych miastach wyszło na ulicę – w Paryżu ponad milion. Przegrali. Od 2013r. 

we Francji małżeństwo mogą zawrzeć osoby tej samej płci, ale Francja się budzi. Kto wie o tych protestach? Nasze media tego nie 

podają. Przeciwnie wmawia się nam, że to tylko Polska jest zaściankiem Europy, wyrwanym ze średniowiecza. Dlatego trzeba 

uświadamiać Polakom, że nie jesteśmy sami. Że Europa zaczyna dostrzegać zło jakie propagują ateistyczne, proaborcyjne 

i antyrodzinne rządy. Społeczeństwa Europy buntują się przeciwko laickiej okupacji.  To budzi nadzieję, ale czeka nas ogromna 

praca. Wojna z Chrześcijaństwem wciąż trwa. Europa ma szanse na odrodzenie. Potrzeba nam tylko wyrazistego katolicyzmu, 

który będzie stał na straży wiary, Bożego prawa, prawdy. Rozmywanie zasad wiary, dostosowywanie jej do wymagań 

współczesnego człowieka, ukształtowanego przez liberalizm nie prowadzi do niczego dobrego. Doświadczenie pokazuje, że kraje, 

które poszły tą drogą, wiarę stracili. Dziś tam świątynie zamienia się na biblioteki, hotele, lokale gastronomiczne.  (cdn.)   

 
 

20 lutego 2016 roku zmarła nasza koleżanka Marianna Mituta.  
Była wieloletnim i aktywnym członkiem Akcji Katolickiej. 18 lat temu znalazła się 
w niewielkim gronie osób zakładających nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. 
Kidy została reaktywowana gazetka parafialna Głos Świętego Franciszka była 
pierwszą, która przyszła z pomocą redagując artykuły. Zawsze aktywna, uczynna 
i uśmiechnięta, uczestniczyła we wszystkich naszych spotkaniach, 
pielgrzymkach, modlitewnych czuwaniach. Przy tym skromna, niewiele o sobie 
mówiła, choć wiedzieliśmy, że ma wiele innych obowiązków i pracy społecznej, 
którą przejęła po swoim zmarłym mężu. W 2012 roku została odznaczona 
Złotym Krzyżem Zasługi  za społeczną działalność na rzecz Związku Inwalidów 
Wojennych RP . Zawsze słowna i obowiązkowa. Choć będzie nam jej brakowało 
to zawsze zostanie w naszych sercach i modlitwach.                                                                                               
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…  

Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej  
wraz z Asystentem parafialnym Ks. Tadeuszem Sochą.  

 
 
 
 



Głos Świętego Franciszka nr 67                                               KWIECIEŃ  2016 
 10 

 
Fot. Maria Mazurkiewicz: 1, 2, 3 U sióstr Bernardynek na Rudzie;   4, 5 Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia w Rybnie; 
6 Odlew pośmiertny twarzy bp Augusta Hlonda; 7 Kaplica klasztorna  z obrazem MB Ostrobramskiej; 8,9,10 W Sanktuarium MB 

Pocieszenia w Czerwińsku 

Z   KANCELARII   PARAFIALNEJ 

Od 14 lutego do 29 marca 2016: 

Mocą działania Ducha Świętego, przez polanie wodą, dar Życia Bożego otrzymali: 
Maja Krystyna Karkowska, Stanisław Bekalarczyk, Zofia Bekalarczyk, Emilia Maria Art., Maksymilian Stanisław 

Szczepanik, Weronika Joanna Janicka. 

Odeszli do Pana… Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 
Antoni Miszczak, Irena Krata, Aleksandra Bieniek, Marianna Mituta, Helena Nowacka, 

Janusz Skupień, Danuta Patora, Edward Król, Maria Kuczkowska, Kazimiera Kubera, Barbara 

Kęcerska, Jolanta Cieślikiewicz, Kazimierz Lenarczyk, Zofia Półrolnik, Zdzisław Strobin, Teofila 

Ostojska, Barbara Harbat, Wacława Gendek, Zygmunt Jóźwiak, Maria Iljin, Mieczysław Łuczak, Anna Stachura, Helena Rojek, 

Zofia Sowała, Genowefa Kowalczyk, Zenon Markowski, Janina Felczak. 

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH i NABOŻEŃSTW: 
DNI POWSZEDNIE (od poniedziałku do piątku)                    6.30;    7.30;   17.30;      18.00 
SOBOTA                                      6.30;    7.30;      8.00;     18.00 
NIEDZIELE I ŚWIĘTA:                                7.00;     8.00;     9.30;      11.00 (z udziałem dzieci);      12.30;     18.00 

W INTENCJI ZMARŁYCH POLECANYCH BOGU W WYPOMINKACH ORAZ TYCH,  KTÓRZY ODESZLI OD NAS W 

OSTATNIM MIESIĄCU                         w ostatni piątek miesiąca  (26 lutego) o godz. 18.00 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU:  w czwartki, w Kaplicy Matki Bożej w godz. 15.00 – 17.30 
WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH:                                               w niedziele przed Mszą Św. o godz.   6:45 i 9:00 
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY:                     w środy po Mszy Św.  o godz. 18:00 

KANCELARIA PARAFIALNA:  
Dni powszednie:             9.00-12.00; 15.00-17;  Tel.: 42-233-67-77 

GŁOS ŚWIĘTEGO FRANCISZKA  
Biuletyn Rzymskokatolickiej Parafii Św. Franciszka z Asyżu. 93-549, Łódź, ul. Przyszkole 2, tel. 42-233-67-77. Okładka: Witraż św. Wojciecha 
– fot Maria Mazurkiewicz Zespół redakcyjny: Redaktor naczelny i Opiekun Duchowy: Ksiądz Proboszcz Wiesław Dura; Osoby wspomagające:, 
Maria Mazurkiewicz, Waldemar Thiele. Zapraszamy wszystkich chętnych do redagowania gazetki. Teksty można nadsyłać na adres: 
marimaz@o2.pl Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania nadesłanych tekstów. Druk: Quick-Druk s.c.  
Dariusz i Marek Mroczkowscy, Łódź, Łąkowa 11, quick@druk.pdi.pl  


